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RESUMO:

INTRODUÇÃO
A atenção materno-infantil tem sido considerada área prioritária no Brasil, com destaque para os cuidados durante a gestação. A
condição de saúde bucal da gestante relaciona-se com a sua saúde geral e pode influenciar a saúde do bebê. Na Unidade de Saúde da
Família do estudo, as gestantes acompanhadas pelo Programa Pré-Natal são orientadas a agendar consulta odontológica para realizar o
Pré-Natal  Odontológico,  que consiste na promoção da  saúde bucal  da gestante e do  bebê,  por meio  de um processo  educativo-
preventivo e curativo.
OBJETIVOS
Caracterizar o perfil sociodemográfico e de utilização dos serviços odontológicos das gestantes vinculadas a uma USF de Porto Alegre,
RS, em 2011.
METODOLOGIA
A coleta de dados aconteceu por meio da análise das informações contidas nos prontuários de família das 66 gestantes cadastradas no
Programa de Pré-Natal da ESF estudada, no ano de 2011.
RESULTADOS
A idade das gestantes variou de 15 a 39 anos, sendo a maior parte casada (57,6%), do lar (43,9%), com 1 a 2 filhos (47%), com pelo
menos oito anos de estudo (72,6%). A respeito do Pré-Natal, 53% não o iniciaram no 1º trimestre e 59,1% não estavam com o Pré-Natal
em dia. A maior parte das gestantes (86,4%) agendou o Pré-Natal Odontológico, porém 68,2% efetivamente realizaram 1ª consulta
odontológica. O indicador de cobertura de 1ª consulta de atendimento odontológico à gestante foi igual a 68,2%. Em relação àquelas
que iniciaram o tratamento, 28,8% estavam com o tratamento em andamento, 15,2% haviam concluído e 24,2% não o concluíram. Na
análise dos fatores de possível interferência na utilização dos serviços odontológicos pelas gestantes, houve associação estatisticamente
significativa entre 1ª consulta odontológica e nível de escolaridade, ou seja, quanto menor a escolaridade, maior foi a realização da 1ª
consulta odontológica.
CONSIDERAÇÕES
A maioria das gestantes teve acesso ao atendimento odontológico, mostrando que o Pré-Natal Odontológico é uma estratégia com bons
resultados. Os resultados obtidos podem subsidiar o planejamento de ações de saúde, visto a importância de se conhecer o perfil da
população em que se trabalha. Outros estudos devem ser realizados para compreender o vínculo com os serviços de saúde.
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